Statut Fundacji Medialnej 7
(tekst jednolity na dzień 1 kwietnia 2017 r.)
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
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§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Medialna 7” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez Archidiecezję Warszawską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 10
marca 2017r., pod numerem repertorium A 1629/2017, sporządzonym przez notariusza
Maję Matiakowską, prowadzącą swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy
Grzybowskiej 2 lokal 33, ze zmianami z dnia 1 kwietnia 2017r. pod numerem repertorium
A 2239/2017
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 40) i niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

działalność

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Medialna 7”
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
Cele i Zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1) ewangelizacja przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych
i komunikacyjnych;
2) przekazywanie informacji o Kościele;
3) tworzenie platformy medialnej (portali internetowych) wspierającej komunikację
4) wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) propagowanie wartości chrześcijańskich w mass - mediach;
6) wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci i propagowaniu wartości chrześcijańskich
7) ochrona dziedzictwa kulturowego, patriotyzmu i wartości chrześcijańskich;
8) promowanie wolontariatu, dobroczynności i wrażliwości na los innych ludzi.

§8
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) tworzenie stron oraz portali internetowych przekazujących wartości zgodne
z nauczaniem Kościoła Katolickiego;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) integrację środowisk i organizacji katolickich w poszczególnych diecezjach
poprzez realizację wspólnych projektów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych;
4) akcje ewangelizacyjne;
5) kształcenie w zakresie kreatywnego pisania (kursy, szkolenia, warsztaty);
6) kształcenie w zakresie komunikacji społecznej (kursy, szkolenia, warsztaty);
7) konferencje i warsztaty dla rodziców;
8) konferencje i warsztaty dla księży;
9) warsztaty specjalistyczne dla dziennikarzy.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
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§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych, z czego kwota 4 000
(cztery tysiące) złotych jest przeznaczona na działalność statutową Fundacji, a kwota
1000 (jeden tysiąc) złotych jest przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą z :
1) darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
2) subwencji oraz dotacji osób fizycznych i prawnych;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
5) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
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§ 12
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań
majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli (Osoby bliskie).
Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
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Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Cały dochód Fundacji będzie przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd.
§ 14
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Członków Rady powołuje Fundator.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Fundatora
lub złożenia rezygnacji.
§ 15
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, uchwałodawczych i
nadzorczych. W sprawach wskazanych w niniejszym Statucie jej uchwały są wiążące dla
Zarządu.
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§ 16
Przewodniczącego Rady powołuje Fundator.
Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 17
Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się w razie potrzeby,
nie rzadziej niż jeden raz na rok. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Rady za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Szczegółowe zasady odbywania
posiedzeń w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, określa, w drodze uchwały,
Rada Fundacji.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na
wniosek Fundatora, Zarządu bądź na wniosek co najmniej dwóch członków Rady
Fundacji.
Przewodniczący Rady kieruje pracami i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu, o ile Rada
nie postanowi inaczej.
§ 18
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
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Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania i wszyscy członkowie Rady Fundacji wezmą w nim udział.
Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady
Fundacji lub inny, upoważniony przez Radę Fundacji, członek Rady, każdy z nich
samodzielnie.
§ 19
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
2) występowanie do Zarządu z zaleceniami dotyczącymi działalności Fundacji;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4) ustalanie wysokości wynagrodzenia lub nagród dla członków Zarządu i zawieranie
z nimi umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
5) zatwierdzanie rocznego planu działania i planu gospodarczego Fundacji;
6) zatwierdzanie wieloletnich planów działania opracowywanych przez Zarząd;
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
oraz sprawozdań finansowych, a także udzielanie Zarządowi absolutorium;
8) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 26 poniżej;
9) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
10) podejmowanie uchwał w sprawie polaczenia lub likwidacji Fundacji po uzyskaniu
zgody Fundatora oraz powoływanie i odwoływanie likwidatorów.
W celu realizacji swoich uprawnień nadzorczych Rada Fundacji może żądać wglądu
do wszelkich dokumentów Fundacji oraz przedstawienia przez Zarząd i pracowników
Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, jak również
składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz rewizji stanu majątku i działalności
Fundacji.
§ 20
Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas
nieoznaczony i składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu, mogą być w każdym
czasie odwołani przez Radę Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
1) śmierci członka Zarządu,
2) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji,
3) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji.
Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie członkowie składają w formie pisemnej
Radzie Fundacji, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu.
Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
§ 21
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, a także podejmowanie
decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji
i Fundatora.
Zarząd:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2) zaciąga zobowiązania;
3) sporządza roczne i wieloletnie plany działania Fundacji i plany gospodarcze
Fundacji, a także sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania
finansowe, które przedkłada Radzie Fundacji;
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

5) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki;
6) zatrudnia pracowników Fundacji, ustala zasady zatrudnienia i wynagradzania
pracowników Fundacji;
7) przyznaje odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, o których mowa w
§ 6 Statutu;
8) sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania
finansowe, które przedkłada Radzie Fundacji do dnia 30 czerwca każdego roku.
§ 22
Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych oraz niemajątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu
lub Wiceprezes Zarządu, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
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§ 23
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie czasowej jego
nieobecności funkcję tę spełnia inny członek Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

§ 24
Rada Fundacji może w drodze uchwały przyznać wynagrodzenie lub nagrody członkom
Zarządu.
Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
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§ 25
Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach
i formach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Cały dochód z prowadzonej
przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów
statutowych Fundacji.
Przedmiot działalności Fundacji obejmuje (zgodnie z oznaczeniem Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)):
1) działalność portali internetowych (PKD 63.12);
2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
4) działalność produkcyjna i dystrybucyjna filmów, nagrań i programów
telewizyjnych (PKD 59);
5) handel detaliczny prowadzony na miejscu i przez Internet (PKD 47);
6) usługi w zakresie edukacji (PKD 85);
7) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90).
Działalność gospodarczą Fundacji prowadzi Zarząd, który, który ponosi za nią
odpowiedzialność.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez
przepisy prawa.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
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§ 26
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją
§ 27
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną
fundacją, stowarzyszeniem lub inną organizacją pozarządową.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją, stowarzyszeniem lub inną organizacją
pozarządową podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, za zgodą Fundatora
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
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Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 28
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w innych
przypadkach przewidzianych przez prawo.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, za zgodą Fundatora wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada
Fundacji.
Likwidatorzy mają kompetencje i obowiązki Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.
Likwidatorzy mogą działać wyłącznie w celu zakończenia działalności przez Fundację.
Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
Likwidatorzy zakończają bieżące interesy Fundacji, ściągną wierzytelności i wypełnią
zobowiązania Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o Fundacjach, przekazuje się na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji.
Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Fundatorowi do zatwierdzenia
ostateczne rachunki i sprawozdanie likwidacyjne.
W czasie likwidacji Fundacja działa pod swoją nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

§ 29
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Biegłego rewidenta przeprowadzającego, w wypadkach przewidzianych przez prawo,
bądź gdy Rada Fundacji tak postanowi, badanie sprawozdania finansowego Fundacji
wybiera Rada Fundacji.

